
Kuidas me värve näeme? 

Selles katses räägime värvide nägemisest silmadega ja mis juhtub, kui väsitame silmi ühe 

värviga ning seejärel vaatame valget tausta. Katse käigus kinnistatakse vastandvärve ja 

meisterdatakse ka ise optiline illusioon. 

Kattuvus õppekavaga: inimese meeled ja avastamine; värvid 

Katse kirjeldus 

“Erinevate värvide nägemine silmadega, vastandvärvid, optiline illusioon” 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katset tuleks läbi viia klassiga koos ja hiljem paaris. 

 

Kas läbiviidav toas või õues?  

Katse on läbiviidav toas. Oluline, et tuled oleksid kustus (pimedas, hämaras). 

 

Vahendite nimekiri 

 

Nimi Kogus 

projektor/nutitahvel 1 tk 

värvilised vildikad (oranž, must) paari peale üks komplekt 

valge paber 10x10 cm 2 tk 

telefoni taskulamp 1 tk 

Eraldi failidena on lisatud 3 optilise illusiooni pilti ja vastandvärvi ketas. 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Lastele kuvatakse ekraanile erinevaid värve (videos), mida nad nimetama peavad. (võib 

ka erinevaid värvilisi pabereid näidata) 

2. Tuletatakse meelde vastandvärvid (näiteks vastandvärvi ketta abil) 

3. Püstitatakse hüpotees, et silmad saavad ise nähtavat värvi vahetada. 

4. Tehakse läbi esimene katsepilt – optiline illusioon. 

5. Arutletakse, millist värvi vaadeldi, millise värvi moodustas silm valgele ekraanile? 

6. Tehakse läbi veel üks optilise illusiooni pilti. 

7. Õpetaja selgitab, kuidas me näeme värve ja miks tekib valgele taustale teine värv. 

8. Tehakse läbi veel üks illusioon. 

9. Tuletatakse meelde, miks tekkis teine värv. 



10. Õpetaja jagab lapsed paari (ja vaatab, et igal paaril oleks vastavad vahendid) 

11. Õpetaja näitab lastele Eesti lippu. 

12. Esimene ülesanne on paarilisega arutada, mis on Eesti lipu värvide vastandvärvid. 

(Võib panna abiks värvide ketta.) Selleks võiks olla piiratud aeg, hiljem õpetaja küsib 

ja tehakse kindlaks õiged vastused. Õpetaja võib ka tahvlile näitlikustamiseks värvid 

kirja panna/joonistada. 

13. Lapsed värvivad ära ühe paberi vastandvärvidega ja märgivad ära pildi keskpunkti 

(teevad väikese täpikese). 

14. Klass tehakse taas hämaraks. 

15. Üks paariline hoiab enda ees vastandvärvidega lehte ja tavaliste lehte kõrvuti. 

16. Teine paariline valgustab vastandvärvidega paberit tagant (umbes käelaba kauguselt) 

30 sekundit (õpetaja võtab aega). Samal ajal esimene paariline vaatab hoolega punkti. 

17. Aja möödudes teeb vaataja kiire vahetuse ning asendab värvitud lehekese tavalise valge 

lehega. 

18. Nüüd peab vaatleja nägema, kas tavalisele lehele tekib õigetes värvides lipp. Kui tekib, 

on katse õnnestunud. 

19. Lapsed vahetavad rollid ja teevad katse ühe korra veel. 

20. Kui aega üle jääb, võib õpetaja anda lastele veel mõne vastandvärviga pildi ülesande 

või jätta selle kodutööks. 

Katse tausta selgitus 

Nägemisaistingu tekkimiseks peab valgus langema meie silmas asuvatele valgustundlikele 

rakkudele. Rakkudes tekib valguse toimel keemilise reaktsiooni tõttu erutus, mis kandub 

nägemisnärvi kaudu ajju. 

Kui vaatame pikalt ühte värvi, siis väsitame silmas olevaid vastava värvi eest vastutavaid rakke. 

Hiljem, vaadates valget tausta, näeme aga hoopis teisi värve. Valget vaadates peame kasutama 

kõiki valgustundlikke rakke korraga. Kui aga oleme vahetult enne valge vaatamist väsitanud 

teatud valgustundlikke rakke, siis neil on raske oma tööd koheselt jätkata. Harjumine võtab 

mõned sekundid (kuni mõnikümmend) aega. Selle harjumise käigus korvab aju nähtud kujutist 

nende värvidega, mille rakke me ära ei väsitanud. Üldiselt jätavad nad ka vaadeldud eseme 

kuju. 

Lastele saab seda lihtsamalt kirjeldada, kui lihtsustada teksti ja kasutada valgustundlikke 

rakkude asemel lihtsalt “rakud, mis saavad valguse kätte/tunnevad valguse ära” või “iga värvi 

jaoks on vastavad rakud silmas”. 

 


